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Εργασία 4 – Γράφοι 

Τα Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών (ΠΙΠ) είναι μαθηματικά ερωτήματα τα οποία ορίζονται ως 

ένα σύνολο αντικειμένων των οποίων η κατάσταση πρέπει να ικανοποιεί ένα σύνολο από περιορισμούς. 

Ένα από τα πιο γνωστά ΠΙΠ είναι το πρόβλημα του χρωματισμού των χωρών ενός χάρτη. Στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα, στόχος μας είναι ο χρωματισμός του χάρτη. Τα αντικείμενα είναι χώρες που 

βρίσκονται στον χάρτη και ο περιορισμός είναι «χώρες οι οποίες γειτονεύουν (έχουν κοινά σύνορα) να 

μην έχουν το ίδιο χρώμα». Ένα παράδειγμα του προβλήματος μαζί με μια πιθανή λύση βλέπουμε στην 

εικόνα 1. 

   

Εικόνα 1 

Το πιο πάνω ΠΙΠ μπορεί να αναχθεί σε πρόβλημα γράφων, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2. Κάθε 

κόμβος του γράφου αντιπροσωπεύει μια χώρα του χάρτη και η ύπαρξη ακμής μεταξύ δύο κόμβων Α και 

Β δηλώνει ότι οι χώρες Α και Β έχουν κοινά σύνορα. 

 

Εικόνα 2 

 



Για τον σκοπό της εργασίας αυτής θα υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρία διακριτά χρώματα: Κόκκινο, 

Πράσινο και Μπλε. 

 

Δομή Δεδομένου Εισόδου 

Το δεδομένο εισόδου θα δίνεται μέσω ενός αρχείου, του οποίου το όνομα θα δίνεται ως παράμετρος στη 

γραμμή εντολής. Η δομή του αρχείου αυτού θα έχει ως ακολούθως 

1. Στην 1η γραμμή θα δηλώνεται ο αριθμός των χωρών που βρίσκονται στον χάρτη, έστω n. 

2. Στη 2η γραμμή θα υπάρχουν n αριθμοί χωρισμένοι με τον κενό χαρακτήρα. Οι αριθμοί αυτοί 

αντιπροσωπεύουν το όνομα κάθε χώρας. 

3. Κάθε γραμμή στη συνέχεια θα αποτελείται από δύο ακεραίους, έστω αi και αj, χωρισμένους με 

κενό. Αυτό δηλώνει ότι η χώρα αi συνορεύει με την χώρα αj (και αντίστροφα). 

Ένα παράδειγμα τέτοιου αρχείου φαίνεται πιο κάτω:: 
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Ζητούμενο 

Το πρόβλημα το οποίο καλείστε να μοντελοποιήσετε και στη συνέχεια να λύσετε, είναι ο χρωματισμός 

των χωρών του χάρτη έτσι ώστε γειτονικές χώρες να έχουν διαφορετικό χρώμα. Για τον σκοπό της 

εργασίας αυτής θα υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρία διακριτά χρώματα: Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε. 

Η έξοδος του προγράμματός σας θα είναι η ανάθεση ενός χρώματος σε κάθε χώρα όπως φαίνεται πιο 

κάτω ή η αναφορά ότι ο χάρτης δεν μπορεί να χρωματιστεί με τη χρήση μόνο τριών χρωμάτων. 

0 Μπλέ 

1 Πράσινο 

2 Μπλε 

3 Κόκκινο 

... 

 



 

Αξιολόγηση Εργασίας 

H προγραμματιστική αυτή άσκηση θα πρέπει να υλοποιηθεί από ομάδες των 2 ατόμων και η μέγιστη 

δυνατή βαθμολογία είναι 100. Για την αξιολόγηση της προγραμματιστικής αυτής άσκησης, θα ληφθούν 

οι πιο κάτω παράμετροι: 

1. Δομή Συστήματος 10%: Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές δομημένου 

προγραμματισμού με τη χρήση συναρτήσεων, αρχείων επικεφαλίδας (.h) και πολλαπλών αρχείων 

για καλύτερη δομή του πηγαίου κώδικα και διαχείριση λαθών. Ο κώδικας πρέπει να είναι καθαρά 

γραμμένος και να περιέχει επεξηγηματικά σχόλια. 

2. Ορθότητα Λειτουργίας 70%: Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να υλοποιεί ορθά τις λειτουργίες του 

συστήματος όπως αυτές περιγράφονται στην εκφώνηση. Ένα πρόγραμμα που δεν δίνει τη σωστή 

απάντηση δεν έχει καμιά αξία. Τα προγράμματα θα πρέπει να δίνουν τη σωστή απάντηση για όλα 

τα στιγμιότυπα του πεδίου ορισμού του προβλήματος που λύνουν, διαφορετικά δεν θα λάβουν 

(όλες) τις μονάδες που αντιστοιχούν στην ορθότητα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την ορθότητα 

του προγράμματός σας πριν το παραδώσετε. 

3. Επίδοση/Επεξήγηση Συστήματος 20%: Το πρόγραμμά σας θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τη 

χρήση των πόρων του συστήματος και πιο συγκεκριμένα της μνήμης και του επεξεργαστή. Ο 

αλγόριθμος που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια.  

4. Η εργασία θα τύχει αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας βδομάδας του εργαστηρίου. Θα 

πρέπει να είστε σε θέση να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν την υλοποίησή σας και εάν 

σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κώδικά σας έτσι ώστε να ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις που θα σας 

δοθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αποτυχία στην απάντηση των ερωτήσεων θα οδηγήσει 

στον μηδενισμό της εργασίας. 

5. Σε περίπτωση που το πρόγραμμά σας δεν βγάζει αποτέλεσμα ή έχει segmentation fault η μέγιστη 

βαθμολογία της εργασίας σας θα είναι 30. 

6. Υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμά σας θα πρέπει να μεταγλωττίζει και να τρέχει στους υπολογιστές 

του εργαστηρίου. Εάν το πρόγραμμά σας παρουσιάζει πρόβλημα στους υπολογιστές του 

εργαστηρίου θα βαθμολογηθεί με μέγιστη βαθμολογία το 30. 

 

Οδηγίες Υποβολής 

Η εργασία θα παραδοθεί μόνο ηλεκτρονικά.  

Η παράδοση θα γίνει μέσω του BlackBoard (EPL035_Labs). Προθεσμία: 25/11@23:59  

Δημιουργήστε ένα φάκελο στον υπολογιστή σας που θα έχει ως όνομα μόνο τις ταυτότητες σας 

χωρισμένες με τον χαρακτήρα ‘-‘. Τοποθετήστε σε αυτό τα ακόλουθα αρχεία: 

a. Τα αρχεία με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματός σας 

b. Ένα αρχείο readme.txt το οποίο θα περιέχει τις οδηγίες χρήσης του προγράμματός σας 

c. Ένα αρχείο implementation.pdf το οποίο θα περιγράφει τις επιλογές σας όσον αφορά τις δομές 

δεδομένων που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε δικαιολογώντας τις αποφάσεις σας και τις 

διάφορες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε (2-3 σελίδες) 

Συμπιέστε τον φάκελο και ανεβάστε το zip ή rar αρχείο που έχετε δημιουργήσει στο blackboard. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


